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REGULAMIN 

I KONKURS 

DLA DUETÓW INSTRUMENTALNYCH I DUETÓW WOKALNYCH 

 „DUETY NA SCENIE” 

im. Dariusza Biernackiego 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem I Konkursu „Duety na scenie” im. Dariusza Biernackiego, zwanego dalej 

„Konkursem” jest Milanowskie Centrum Kultury oraz Stare Kino.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe – amatorzy i 

profesjonaliści z całej Polski.  

3. Osoby niepełnoletnie powinny być zgłaszane przez swoich prawnych opiekunów.  

4. Celem Konkursu jest: 

- rozwijanie zainteresowania muzyką 

- odkrywanie nowych talentów oraz prezentacja dorobku artystycznego, 

-wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy twórczej 

 w zakresie muzyki, 
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- rozwijanie zdolności wokalnych oraz gry na instrumentach, 

- prezentacja umiejętności wokalnych, muzycznych 

- zainteresowanie tworzeniem muzyki do tekstów literackich 

- uwrażliwienie na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych utworów 

- propagowanie kultury muzycznej, gry na instrumentach, popularyzacja piosenek, 

walorów artystycznych i wychowawczych 

5. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

     - duetów instrumentalnych 

     - duetów wokalnych (lub głos z instrumentem) 

6.  Dodatkowo kategorie wiekowe zostaną ustalone na podstawie zgłoszeń uczestników. 

 

§ 2  

PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – przesłuchania 

Zainteresowani udziałem w Konkursie przesyłają/przekazują wypełnioną kartę 

zgłoszeniową w terminie do 13.03.2020 r. na podany adres: 

Milanowskie Centrum Kultury 

ul. Kościelna 3 

05-822 Milanówek 

z dopiskiem: DUETY NA SCENIE 
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lub drogą mailową sekretariat@mckmilanowek.pl 

 

Uczestnicy zostają zaproszeni na przesłuchania, które odbędą się w dniach 18-

19.03.2020 r. Przesłuchania odbędą się na żywo przed JURY. Uczestnicy prezentują 

maksymalnie dwa utwory. 

II etap – Finał 

Osoby zakwalifikowane zostają zaproszone do udziału w finale. Zostają poinformowane 

najpóźniej 3 dni po przesłuchaniu. Finał odbędzie się 28.03.2020 r.  w Starym Kinie w 

Milanówku. Uczestnik jest zobowiązany  do poinformowania Organizatorów o potrzebach 

technicznych. 

§ 3  

JURY 

 

1. W skład Jury wchodzą 4 osoby ze świata muzycznego.  

2. Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonania, zgodność stylistyczną i trafność 

interpretacji duetu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. Dla laureatów konkursu przewidziana jest nagroda główna w wysokości 1000 PLN oraz 

nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy. Jury ma prawo przydzielania wyróżnień.  

4. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji. 

5. Decyzje Jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne. 

6. Pozostałe zasady działania Jury określa samo Jury na swoim pierwszym posiedzeniu. 
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7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na finale konkursu oraz opublikowane na stronie 

internetowej www.mckmilanowek.pl oraz www.milanowek.pl. 

 

§ 4  

INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Koszty przejazdu i pobytu uczestników pokrywają sami uczestnicy. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz wideo z ich wizerunkiem w 

czasie Konkursu, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za 

pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych 

Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

4. Uczestnicy udzielają nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu prawa do wykorzystania 

zapisów audiowizualnych artystycznych występów w trakcie Konkursu na następujących 

polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, 

wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w 

celach niekomercyjnych, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono, do 

wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. a –do 

nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania 

wykonania na wybranych stronach internetowych, 

http://www.milanowek.pl/


 

 
Milanowskie Centrum Kultury 
ul. Kościelna 3 
05-822 Milanówek 
NIP: 529 108 23 52 
 

Sekretariat: 
tel. (22) 758 32 34 
tel. (22) 758 39 60 
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl 
 

  
 

d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji 

Konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszenia. 

5. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w 

Karcie zgłoszenia Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

6. Organizator zapewnia nagłośnienie i wsparcie techniczne na wszystkich etapach 

konkursu.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany 

Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Milanowskiego 

Centrum Kultury (www.mckmilanowek.pl) 

8. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu z ważnych przyczyn. 

9. Administratorem danych osobowych jest Milanowskie Centrum Kultury z siedzibą w 

Milanówku, ul. Kościelna 3 (kod pocztowy: 05-822), tel. (22) 758 32 34; 2). 

10. Wszelkie informację o Organizatorze dostępne są na stronie www.mckmilanowek.pl. 

 


